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Những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (25/01/2010)
Họ là những người ñã và ñang tham gia tích cực công tác hội ñoàn của
cộng ñồng Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh chuyện làm ăn mưu sinh,
bên cạnh những lo toan cho gia ñình; hơn ai hết những người tham gia
công tác cộng ñồng chính là tác nhân tích cực ñể gắn kết bà con kiều
bào với ñất nước. Họ làm việc mà không cần ñược trả lương... chỉ cần
bà con mình có vị thế trong xã hội sở tại, ñoàn kết cùng hướng về ñất
nước như anh em một nhà là vui rồi. Tiễn năm cũ, ñón năm mới, Đại
Đoàn Kết ñã gặp gỡ, trò chuyện với vài người trong số họ.
Anh Hoàng Đức Hà
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Kampot,
Campuchia:
Gặp anh tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần
thứ nhất, tôi mới biết Hoàng Đức Hà xuất thân từ lính.
Chàng trai Hà Nội, nhà ở gần khu Cầu Khỉ (ñường rẽ vào
khu tập thể Trương Định) ñã từng có một thời gian chiến
ñấu trên chiến trường Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không
giống những ñồng ñội khác, Hà chọn con ñường ở lại lập nghiệp trên ñất
bạn chỉ bởi, ông trời ñã run rủi cho anh tìm thấy một nửa của mình. Những
ngày ñầu cuộc sống còn bộn bề khó khăn: chưa ổn ñịnh công viêc và chỗ
ở; nhưng nhờ sự cần cù của anh, sự vun vén chịu thương của cô gái
Campuchia là chị, cuộc sống của gia ñình anh chị ngày một ñi vào nếp.
Hoàng Đức Hà cười, bảo tôi: Chị biết không tôi nhiều nghề lắm ñấy. Vừa
làm thương nhân, vừa làm nhà nông... nghề nào tôi làm cũng ổn cả. Nhờ
thế, tôi có chút ít ñiều kiện cho con cái học lên cao.
Riêng anh, hàng chục năm nay ñã lăn lộn nhiều với hoạt ñộng cộng ñồng.
Hết ñi tận nơi, ñến tận nhà vận ñộng thuyết phục bà con tham gia lập và
hoạt ñộng hội ñến việc duy trì hoạt ñộng của Hội người Việt Nam tại tỉnh
Kampot, chẳng ở ñâu thiếu vắng anh. Ngày lo chuyện làm ăn, tối lo chuyện
cộng ñồng. Anh Hà tâm sự: Bà con mình ở Kampot còn nghèo, nhiều nhà
còn phải chạy ăn từng ngày; nói chi tới chuyện lo ñến sự học của con em;
nếu không vận ñộng sao kéo ñược bà con tham gia hoạt ñộng cộng ñồng.
Giọng anh Hà trầm xuống: Con em cộng ñồng mình học rất giỏi, ngặt nỗi
gia cảnh nhiều cháu thiếu thốn quá, không có ñiều kiện học lên. Tôi mong
sao Nhà nước mình có chính sách giúp ñỡ con em kiều bào học giỏi, có
hoàn cảnh khó khăn ñể các cháu ñược học lên cao, tìm ñược vị thế xứng
ñáng trong xã hội sở tại.
Anh Hoàng Đình Thắng
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Ủy
viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:
Người ta kể với tôi, ñấy là một “ñại gia” Việt ở Séc, thú
thực, chuyện ñó thì tôi không rành cho lắm. Nhưng có
ñiều chắc chắn tôi biết: ñây là người hết lòng vì công tác
cộng ñồng. Trong vòng chưa ñầy ba tháng tôi thấy anh
xuất hiện ở Hà Nội ñôi ba lần: lúc thì dự Đại hội thành lập
Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; khi thì dự Đại hội VII
MTTQ Việt Nam, mới ñây nhất là dịp Hội nghị Người Việt Nam ở nước
ngoài lần thứ nhất. Lần nào cũng thế, phải rất tranh thủ; chỉ dám ñi về
trong vài ngày vì công việc bên Séc còn nhiều lắm.
Lần nào gặp anh ở Hà Nội, tôi thấy dù ở cương vị nào, một Ủy viên MTTQ
Việt Nam mới ñắc cử hay một Chủ tịch Hội người Việt Nam mới tái ñắc
cử, anh Thắng cũng trăn trở: bà con mình ở bên ñó giờ ñã hơn 60 ngàn
người; nhiều bà con lại chẳng thông thạo tiếng nước sở tại. Khó khăn lắm
cho cuộc mưu sinh nơi ñất khách nếu không nắm vững luật pháp, quy ñịnh
của bạn. Chính vì thế, nhiều người phải dựa vào báo chí của cộng ñồng
Việt ñể tìm hiểu thông tin làm ăn cũng như phong tục, tập quán, pháp luật
nước bạn và ñể kết nối với nhau, tìm cái tình ñồng hương nơi ñất khách.
Hiềm một nỗi, người làm báo bên Séc phần ñông lại là tay ngang, chẳng
qua bất cứ khóa ñào tạo nào, dù là ngắn hạn. Làm báo vì niềm ñam mê là
chính. Anh Thắng trăn trở: không biết MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà
nước về người Việt Nam ở nước ngoài có cách gì ñể giúp tổ chức những
khóa học nâng cao nghiệp vụ cho anh em làm báo bên ñó, ngắn ngày cũng
ñược. Vì, thông tin tuyên truyền cho cộng ñồng rất quan trọng, góp một
phần không nhỏ ñể gắn kết bà con với nhau và với quê hương mình.
Chị Đinh Kim Dung
Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Áo:
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Người phụ nữ ấy còn khá trẻ, chị cuốn hút người ñối thoại
vì sự ñiềm tĩnh và một giọng miền Nam rất nhẹ. Đã sống tại Áo gần 30
năm, lại làm kinh doanh- (ñiều rất hiếm trong cộng ñồng Việt ở nước Áo
xa xôi nơi mà bà con mình chủ yếu làm cho các cơ quan, doanh nghiệp của
bạn). Với 7000 người Việt sống rải rác trên ñất Áo, hiện tại ñây chỉ có 3 tổ
chức của cộng ñồng Việt: Hội Công giáo, Hội Phật giáo và gần ñây nhất là
Hội Doanh nghiệp. Chị Dung kể: Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Áo còn
nhỏ lắm, mới chỉ thành lập cách nay không lâu. Là một nhà kinh doanh
trong ngành giấy và thời trang, ñã ñóng góp nhiều vào việc xuất khẩu hàng
Việt sang châu Âu.
Anh Phan Ngọc Lân
Nguyên là thành viên BCH Hội người Việt Nam tại Bỉ:
Có lần ñươc bạn bè giới thiệu, tôi lần mò vào xem trang
tin ñiện tử của ñội văn nghệ Trường Sơn- truongson.be,
ñội văn nghệ của Hội người Việt Nam tại Bỉ. Một ñội văn
nghệ nhỏ bé, các thành viên ñều là những người hoạt ñộng
tích cực trong phong trào hội ñoàn tại Bỉ nhiều năm qua.
Dịp cuối năm, tôi có may mắn gặp một thành viên sáng
lập của nhóm Trường Sơn; ñồng thời cũng là một trong những sinh viên
tích cực tham gia phong trào ñấu tranh ñòi ñộc lập cho dân tộc - anh Phan
Ngọc Lân. Người ñàn ông này giờ ñược biết ñến nhiều như một trong
những người Việt Nam ñi tiên phong ñưa con cá da trơn Việt vào thị
trường châu Âu.
Thế nhưng, câu chuyện của chúng tôi lại rẽ sang một hướng khác, chuyện
giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam cho cộng ñồng ở nước ngoài. Theo anh
Lân, sách lịch sử Việt Nam mà kiều bào có thể tiếp cận ñược không nhiều.
Anh khẳng ñịnh: “Những truỵện ngắn, ký sự, tiểu thuyết, thơ ca về các giai
ñoạn lịch sử, ñấu tranh vì ñộc lập của dân tộc ta còn quá ít và tản mạn”. Vì
thế, anh Lân ñề xuất một số hướng thử nghiệm với mục ñích ñể kiều bào
có thể hiểu ñúng và ñủ về lịch sử dân tộc, ñặc biệt là những thế hệ kiều bào
trẻ. Một trong những ý tưởng ấy là: “Tạo trên mạng một tủ sách gồm nhiều
hơn nữa các tác phẩm có thể truyền ñạt cho kiều bào các giai ñoạn lịch sử,
truyền thống yêu nước của dân tộc ta”; ñược như thế, Hội người Việt Nam
tại Bỉ cũng mong muốn góp chút sức ñể ñiện tử hóa những tư liệu ấy, dịch
chúng sang tiếng nước ngoài ñể kiều bào toàn thế giới tham khảo”. Ước
mơ của anh giản dị mà cũng thật ñáng quý biết bao.
Hoàng Mai - Ảnh: Hoàng Long
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